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In gesprek met u over
handhaving in IJmuiden

Lintjes aanvragen voor de
lintjesregen van 2020
Vrijdag 26 april reikte burgemeester
Frank Dales in het gemeentehuis van Velsen vijf Koninklijke Onderscheidingen uit
en voor het eerst dit jaar ook twee Jeugdlintjes.
U kunt vanaf nu lintjes aanvragen voor
de lintjesregen van volgend jaar Kent u
iemand in Velsen die een lintje verdient?
Bijna iedereen kan deze vraag met ‘ja’
beantwoorden. Want overal in Nederland
zetten mensen zich in voor vele doelen.
Weet u kandidaten? Draag ze voor! Dat
kan tot en met 1 juli 2019.

Sterke verbinding tussen
zorg en onderwijs
Vorige week lieten we weten dat de uitvoeringsagenda Jeugd 2019 is vastgesteld. We gingen toen dieper in op de soepele overgang van 18- naar 18+ Deze week
aandacht voor:
Sterke verbinding tussen zorg en onderwijs

Volgende week:
‘Alle kinderen verdienen een gezin’
Kijk dan op:

Wethouder Sebastian Dinjens:

Uit het college

Samenwerking SportConnection
Sportgala Velsen kent een mooie, 30 jarige historie waarin we vele sportkampioenen hebben gehuldigd. Naar aanleiding
van veranderingen in de organisatie hebben we een nieuw team samengesteld.
We zijn trots dat SportConnection ons
gaat ondersteunen bij de realisatie van
Sportgala Velsen 2020.

•

Meer informatie:
•
•
•
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Herdenkingen in Velsen
Zaterdag 4 mei herdacht het college van Velsen de gevallende uit de Tweede Wereldoorlog. Dit deden ze op de Erebegraafplaats in

Overveen, begraafplaats Duinhof en bij het
oorlogsmonument op Westerveld.

Gratis zwemmen en aquasporten
voor moeders
Moeders kunnen zondag 12 mei (Moederdag) gratis zwemmen in zwembad De
Heerenduinen. Een moeder die zich met
haar kind(eren) die dag bij de kassa meldt
hoeft niet te betalen (geldig voor jeugd
t/m 15 jaar). Overige zwemmers betalen
het normale tarief.

Om moeders extra te verwennen mogen zij
ook nog een keuze maken voor een gratis
proefles aquasporten of baby- peuterzwemmen. Maak hiervoor gelijk een afspraak bij de
kraam in de hal van het zwembad.
Het zwembad is op Moederdag geopend van
09.00 – 17.00 uur.

Europese verkiezingen 23 mei 2019

Stemmen: wat u moet weten
Achttien jaar of ouder, ingeschreven staan
bij Velsen, een stempas en een geldige legitimatie, óók als u bij volmacht stemt. In
het kort zijn dat de regels voor wie gaat
stemmen op 23 mei op de leden van het
Europees Parlement.

Wanneer mag u stemmen?
U moet achttien jaar of ouder zijn, moet ingeschreven staan vanaf 9 april 2019 bij de gemeente Velsen en dient u te beschikken over
de Nederlandse nationaliteit.
Geldige identificatie moet!
Met uw stempas kunt u in elk stembureau
binnen de gemeente stemmen voor het Europees Parlement. Neem uw stempas(sen) en
geldige identificatie (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee naar het stembureau.
U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Uw identificatie mag
een maximaal 5 jaar verlopen ID-bewijs zijn.
Dus let op dat uw identificatie in elk geval
geldig is geweest tot 22 mei 2014.
Stemmen voor een ander: volmacht
Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem
uit te brengen, dan kunt u dit bij volmacht
door een andere kiezer laten doen. Voor het
Europees Parlement machtigt u iemand uit

Bunkerbezoek en excursies
in IJmuiden
Het seizoen 2019 staat weer bol van de
activiteiten in en rondom de bunkers
van IJmuiden. Behalve het Historische
Weekend, organiseert Bunker Museum
IJmuiden ook de Bunkerdag IJmuiden en
verschillende rondleidingen. Het Bunkermuseum om de week geopend.

Regelmatig organiseert het bunkermuseum een rondleiding langs en door de bunkers van de batterijen Olmen en Heerenduin.
De rondleidingen zijn afgestemd op iedere
doelgroep. Zo bevat de kinderrondleidingen
naast educatieve elementen allerlei spelactiviteiten. Bent u een avonturier dan boekt u
de volwassenenrondleiding, u klimt en klau-

tert door de bunkers om alle hoekjes en gaatjes te ontdekken. Vergeet vooral uw zaklamp
niet. Natuurlijk is ook een rustige wandeling
door het gebied en de fraaie natuur mogelijk, de gezinsrondleidingen zijn hiervoor bij
uitstek geschikt. Alle rondleidingen worden
begeleid door een deskundige gids van het
bunkermuseum. Voor meer informatie of het
maken van een reservering bezoek u de website van Bunker Museum IJmuiden.
De eerst volgende rondleiding door de week
staat gepland voor 24 mei en in het weekend
op zondag 26 mei. Vooraf dient u zich via de
website in te schrijven (www.bunkermuseum.nl).

Verhuur sportaccommodaties
Sportloket Velsen is momenteel druk bezig om alle vaste verhuur van de gemeentelijke sporthallen en gymzalen in te roosteren voor komend seizoen.

Heeft u interesse in het huren van een sportaccommodatie voor een geheel seizoen?
Neem dan contact op met Sportloket Velsen
0255 567666 of kijk op www.sportloketvelsen.nl

heel Nederland. U stemt tegelijk voor uw zelf
en mag maximaal 2 machtigingen van anderen meenemen. Kijk voor meer informatie en
welke manieren u iemand kunt machtigen op
www.velsen.nl.
Stemmen buiten Velsen: kiezerspas
Als u in een andere gemeente wilt gaan stemmen heeft u een kiezerspas nodig. U kunt uw
stempas bij de gemeente inruilen voor een
kiezerspas. U kunt dit op 2 manieren regelen:
• langskomen aan de balie uiterlijk woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur
• een schriftelijke aanvraag uiterlijk
maandag 20 mei 2019.
Kijk voor meer informatie op www.velsen.nl.
Overal stemmen in de gemeente
U kunt met uw stempas en identiteitsbewijs
overal binnen Velsen stemmen voor het Europees Parlement. Dus in een stembureau
naar eigen keuze. De stembureaus zijn open
van ’s morgens 07.30 uur tot ’s avonds 21.00
uur. Alle stembureaus zijn zo ingericht, dat
mindervalide kiezers daar zelfstandig hun
stem kunnen uitbrengen. Op www.velsen.nl
staat een overzicht van stembureaus in de
gemeente Velsen.

Beter beeld van kwetsbare
jongeren op arbeidsmarkt
De gemeente krijgt door samenwerking
met het Inlichtingenbureau van het Rijk
beter zicht op kwetsbare jongen van 2327 jaar zonder startkwalificatie. Hiermee
kan de gemeente jongeren die extra
steun nodig hebben gerichter helpen op
de arbeidsmarkt.

Jongeren in de leeftijdscategorie 23 tot 27
jaar zonder startkwalificatie hebben een
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zij
zijn vaker werkloos, vragen vaker een uitkering aan, hebben vaker een flexibel contract
en ontvangen lagere beloningen. Als gevolg
hiervan krijgen ze vaak te maken met schulden en hogere zorgkosten. Een deel van deze
jongeren is niet in beeld bij gemeenten voor
begeleiding naar school of bemiddeling naar
werk. Naar verwachting gaat het binnen gemeente Velsen omgeving om ongeveer 60 tot
100 jongeren.
Het Inlichtingenbureau heeft daarom de rapportage ‘Jongeren in Beeld’ ontwikkeld en
stuurt gemeenten een rapportage over jon-

geren in de leeftijdscategorie 23-27 jaar als
blijkt dat zij:
• Geen startkwalificatie hebben;
• Niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling;
• Geen werk of te weinig inkomen
(< €473,- per maand) hebben;
• Geen uitkering hebben.
Eerste stap is analyse
De gemeente gaat eerst een goede analyse
uit voeren op de ontvangen bestanden. Dit
omdat het Inlichtingenbureau alleen bovenstaande gegevens levert. Alle aanvullende informatie, bijvoorbeeld een eerdere melding
bij Sociale Zaken, een eerder gesignaleerde hulpvraag, een inschrijving bij de Kamer
van Koophandel, of al andere bekende gegevens staan niet in de rapportage ‘Jongeren in
Beeld’.
De jongeren die na de analyse overblijven en
dus extra steun nodig hebben komen in aanmerking voor een persoonlijk traject en worden begeleid richting leren en/of werken.
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Gemeente Velsen komende 3 jaar Hoofdsponsor
YSY Ronde om Noord-Holland
De gemeente Velsen is de komende drie
jaar hoofdsponsor van de YSY Ronde om
Noord-Holland. Aan de zeilwedstrijd om
de wateren van Noord Holland doen zo’n
150 schepen. De wedstrijd start op vrijdag 21 juni in Lelystad begint en eindigt
op zaterdag 22 juni in IJmuiden. Het is de
23ste keer dat de YSY Ronde om NoordHolland wordt georganiseerd.

De gemeente Velsen zet de zeilwedstrijd in
om te laten zien dat IJmuiden een aantrekkelijke plaats is om te wonen, te werken en

te recreëren. IJmuiden heeft avontuurlijke
stranden waar volop ruimte is voor winden watersport en duinen vol bunkers en de
Noordzee waar altijd wel een enorm schip
langs de pier aan de horizon verdwijnt. Met
ruige havens, een enorm sluizencomplex en
veel vissersboten, jachten en schepen vormt
IJmuiden een unieke plek om je ogen uit te
kijken, verse vis te eten en het avontuur op te
zoeken.
Het beeldmerk van de toeristische campagne
IJmuiden Rauw aan Zee zal tijdens de YSY
Ronde om Noord-Holland veelvuldig te zien

zijn. Citymarketing.IJmuiden ondersteunt
bij de promotie van het nautische evenement.
De YSY Ronde om Noord Holland is een zeilevenement dat bestaat dankzij de tomeloze energie van ruim 40 vrijwilligers. Ook de
sponsoren die ons jaarlijks financieel steunen zijn onmisbaar. De Ronde is zeer verheugd dat IJmuiden aan Zee zich de komende 3 jaar prominent aan dit evenement
verbind.
Informatie zie: https://rondeomnoordholland.nl

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

opend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen
over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 27 april tot en met 3 mei 2019
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op
grond van de wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van ontvangst
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kolebossenlaan 1, plaatsen dakkapel voor en
veranderen voorgevel (29/04/2019) 260972019
IJmondhaven,
IJmuiderslag,
IJmuiden
aan
Zee,
Noordpier,
Felison Terminal en Kop van de Haven,
plaatsen informatieborden op 6 locaties
(29/04/2019) 26360-2019

Wijk aan Zeeërweg 194,veranderen bedrijfspand 2 bovenwoningen naar 5 woningen en garage (30/04/2019) 27043-2019
Leeuweriklaan
43,
kappen
boom
(02/05/2019) 27610-2019
Santpoort-Zuid
Harddraverslaan
17,
kappen
(03/05/2019) 28340-2019

boom

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedelaan 22, uitbreiden
kap (30/04/2019) 27075-2019
Driehuis
Tesselschadeplantsoen 18, bouwen erker en
vervangen kozijn (01/05/2019) 27155-2019
Tesselschadeplantsoen 32, plaatsen dakka-

pel (zijgevel) (03/05/2019) 28193-2019
Driehuizerkerkweg 69, plaatsen reclame en
schoorsteen (01/05/2019) 27180-2019
Driehuizerkerkweg 71, wijzigen gevel en terrasafscheiding (gemeentelijk monument)
(03/05/2019) 28391-2019
Velserbroek
Fregat 60, plaatsen mobiel motorafdak
(03/05/2019) 28396-2019

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat hij in de periode van 27 april tot en met 3 mei 2019
de volgende aanvragen voor een evenementenvergunning heeft ontvangen op
grond van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:10. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor
meer informatie over welstand: 140255

IJmuiden
Summer Vibes op 6 juli 2019 van 12:00 uur
tot 16:00 uur, locatie: Plein 1945, Lange
Nieuwstraat en Marktplein (29/04/2019)
26285-2019

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 7, plaatsen twee dakkapellen (02/05/2019) 8189-2019

(02/05/2019) 9425-2019

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(zoals college van burgemeester en wethouders van Velsen of burgemeester van
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening
kan alleen worden aangevraagd, indien er
ook een bezwaarschrift is ingediend. De
verzenddatum van het besluit is tussen
haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen -

reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Forteiland 10, tijdelijk (5 jaar) plaatsen
speeltoestel (zuid-oostzijde Forteiland)
(02/05/2019) 10205-2019
Velsen-Zuid
Rijksweg 116 Waterland, kappen boom
(noodkap) (02/05/2019) 13247-2019
Nabij Heuvelweg 6, houden van drie sportevenementen, te weten Strong Viking Hills,
Family en Brother Edition op 8, 9 en 11 mei
2019, 22 mei 2019 en 12 en 13 oktober 2019
(inclusief bijbehorende op- en afbouw van
1-2 weken) (03/05/2019) 8192-2019
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 187rd, splitsen woning naar
3 appartementen (30/04/2019) 8123-2019
Velserkade 1, realiseren kantoren boven
bestaande expeditieruimte (30/04/2019)
23593-2018

Santpoort-Noord
Middenduinerweg 22, kappen boom
(30/04/2019) 18481-2019
Corantijnstraat 37, plaatsen dakkapel (voorzijde) (30/04/2019) 25628-2019
J.T. Cremerlaan 87, wijzigen voorgevel, vervangen deel begane grondvloer en dichtzetten loggia (02/05/2019) 14754-2019
Velserbroek
Zeilmakerstraat 10, wijzigen gebruik voor fysiotherapiepraktijk (02/05/2019) 5119-2019
Buiten behandeling stellen standplaatsvergunning APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben een aanvraag standplaatsvergunning buiten behandeling gesteld voor:
Velsen- Noord
Cargadoorstraat ong., etenswaren verkopen
vanaf particulier/bedrijven parkeerterrein

Verleende filmvergunningen APV artikel 2:72
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben filmvergunning verleend voor:
Velsen-Zuid
Filmopnamen film “Kruimeltje” op 6 en 7
mei 2019 van 08:00 uur tot 19:00 uur, locatie:
Oud-Velsen, ter hoogte
van Torenstraat richting Noordzeekanaal,
Hoofdbuurtstraat, Middendorpstraat en Zuiderdorpstraat (02/05/2019) 19245-2019
Filmopnamen “Helden Door De Modder” –
SBS tijdens evenement Strong Viking op 7, 8
en 9 mei 2019 van 06:30
uur tot 22:00 uur, locatie: Valleiweg/kruising
Oostbroekerweg (03/05/2019) 13462-2019
De burgemeester van Velsen heeft het
hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het
onderstaande besluit gedurende zes we-
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ken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan dat het
besluit heeft genomen (zoals college van
burgemeester en wethouders van Velsen
of burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank

Noord-Holland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een voorlopige voorziening
kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend.
De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een
evenementenvergunning verleend voor:
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IJmuiden
Occupation and Liberation WN2000 op 15
juni 2019 van 11:00 uur tot 21:00 uur en op
16 juni 2019 van 11:00 uur tot 17:00 uur, locatie: terrein Bunkermuseum, Badweg 38
(03/05/2019) 12894-2019
Velsen-Zuid
Nationaal Kampioenschap Eliminator en de
2e Snowplanet MTB 3-nationscup van 21
t/m 23 juni 2019, locatie:
Spaarnwoude, Heuvelweg 6-8 (30/04/2019)
14822-2018

Velsen-Noord
Dorpsfeest Velsen-Noord op 14 juni 2019
van 16:00 uur tot 24:00 uur, 15 juni 2019
van 10:00 uur tot 24:00 uur en 16 juni 2019
van 10:00 uur tot 20:30 uur, locatie: Stratingplantsoen (03/05/2019) 12392-2019
Santpoort-Noord
Foodfest 2019 op 25 mei 2019 van 16:00
uur tot 23:00, locatie: Broekbergenplein
(29/04/2019) 3860-2019

